
EENE TELG DER VAN HARENS 

DOOR 

MR. C. BAKE. 

ENRIETTE AMLLIE DE NEHRA 1) behoort niet tot de lJeroemde 

vrouwen, en vergetelheid zoude reeds lang haar deel zijn, als zij 
niet gedurende eenige jaren de wel onwettige maar toch getrouwe 

levensgezellin van den ontzagv-ekkenden MIRABEAU geweest 
was. Wie was die HENRIETTE AMELIE DE NEHRA ? Men weet 

er ons weinig "met zekerheid van te berichten. Veel verder 

dan tot vermoedens en gissingen heeft men het nict gebracht. 
Wellicht kunnen de volgende mededeelingen eenig licht werpen 
over hare geboorte. Waar men in het duister rondtast, moet 

men reeds blijde zijn, als er een klein lichtje ontstoken wordt ! 

Algemeen hield men vroeger HENRIETTE AMELIE DE NEHRA voor eene onechte 

dochter van WILLEM VAN HAREN; 'zoo o. a. HALBERTSMA in zijn Geslacht der VAN 

HAREN'S 2) en VAN DER AA in zijn Biogra?l2isch Woordenboek. MIRABEAU'S pleegzoon 
echte, MONTIGNY, heeft in zijne uitgave van de 1l`leznoires biographiques, litteraires et 

de 1l?Iiraheau (La Haye 1834) in haar een onwettig kind van ONNO ZWIERVAN 

HAREN gezien 3), en deze meening heeft nog na hem enkele verdedigers gevonden. In 

1) Aldus teekent zij hare brieven; meestal wordt haar naam echter DE NERAH geschreven. 2) Deventer 1828, blz..2o2. 
3) Dl. V. blz. 348: »HENRIETTE AMELIE, née le 15 mai 1765, était fille naturelle de ONNO ZWIER VAN HAREN [noot: . 

Ng a. Leeuwarde (Frise) en 1731 [!], mort a Amsterdam en 1779] qui acquit beaucoup de reputation en Hollande par son 
habilit4 dans de grands emplois publics, et par Ie talent sup4rieur qu'il montra dans des travaux d'histoire et de litt6rature. 
Privee A quatorze ans d'un excellent p?re 1'interessante orpheline fut plac4e comme pensionnaire dans un convent de Paris." 
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eene verhandeling, opgenomen in de Revue des deux Mondes van 1 Juni 1858 (V. blz. 
, 

574) schreef LOUIS DE LoMtNIE het volgende: "HENRIETTE AM#LIE,'connue sous le nom 

"de Mme DE NEHRA, etait la fille naturelle d'un homme qui figure parmi les illustrations 

"politiques et litteraires de la Hollande au XVIII6 siecle. Son pere, ONNO ZWIER VAN 

,,HAREN, apr?s avoir joue_ un r6le assez important dans les affaires' se fit surtout remar- 

,,quer par un po?me 6pique de vingt-quatre chants intitule les Gueux." 

In de Tladerlandsclae Letteroefeningen van 1858 vond dit gevoelen bestrijding. In 

dit tijdschrift werd eene vertaling van DE LOMPNIES verhandeling opgenomen, en in eene 

noot daarbij gevoegd, dat de schrijver in een punt dwaalde: niet van ONNO ZwIER, maar 

va.n WILLEM VAN HAREN was Madame DE NEHRA de dochter. De Algemeene Konst- 

en Letterbode van 12 Juni 1858 merkte insgelijks in eene aankondiging van bovenge- 
noemd opstel op: "De transche schrijver doet hare voornamen (HENRIETTE AMELIE) 

,,kennen en spreekt van haar als eene natuurlijke dochter van ONNO ZWIER VAN HAREN, 

"broeder van WILLE1?I. Hij schijnt in die dwaling geraakt te zijn, omdat ONNO ZWIER tot 

,,haar veertiende jaar voor hare opvoeding gezorgd heeft. Zij nu is op den i sden Mei .r765 s 

,,gebo?en, drie jaren voor den dood van haren vader, die reeds op den 4 den Julij 1768 

,,overleed, terwijl ONNO ZWIER in het jaar 1779 gestorven is, en hij het dus was, dien 

"MIRABEAU gedurende zijn verblijf in de Vereenigde Nederlanden in 1776 had leeren 

"kennen." 
De meening van den uitgever der ll2emoiYes en van LOUIS DE LOMÉNIE heeft ten 

onzent echter een verdediger gevonden in Jhr. C. A. VAN SYPESTEYN, die in 1869 te 

's-Gravenhage bij C. Van Doorn en Zoon HistoYisclze Heri?a?aeYin?geyZ uit de Achttz'eiide 

Eeuw in het licht gaf, waarin een opstel over MIRABEAU voorkomt. "Zoowel 
in de Memoires als in het artikel der Revue des deux mondes" - zegt de Heer 

VAN SYPESTEYN - "wordt medegedeeld, dat MIRABEAU, gedurende zijn verblijf te 

,,Amsterdam in 1776, haar vader, O. Z. VAN HAREN, had leeren kennen 4)." - De plaats 
in het opstel van DE LOMfNIE hier bedoeld komt voor in een brief, door Madame DE 

NEHRA in 1791 geschreven, waarin zij hare kennismaking met MIRABEAU in het jaar 

1784 verhaalt: "Nous parlions aussi quelquefois d'un grand homme qui avait ete mon 

"bienfaiteur." (DE LoMtNIE teekent hierbij aan: "Allusion a ONNO ZVIER VAN HAREN, 

"pere de Mme. DE NEHRA.) "Je pleurais sa perte, et MIRABEAU, qui l'avait beaucoup 

"connu" [noot van DE LOMfNIE : "Pendant le sejour de MIRABEAU en Hollande (1776) j "mélait 

,,ses larmes a celles dont j'arrosais sa tombe, et me savait gr6 de ma sensibilite 5)." 
Men merke op, dat de schrijfster van dezen brief ONNO ZWIER VAN HAREN niet als haren 

vader noemt, evenmin als MIRABEAU dit, voor zoo ver ik heb kunnen nagaan, in zijne 

4) Blz. 193. , 

_ 
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Memoires doet Zij spreekt alleen van een groot man, die haar weldoener geweest is, 

en het is DE LOMENIE, die ons verhaalt, ten eerste, dat zij daarmede ONNO ZWIER VAN 

HAREN bedoelt, en ten tweede, dat deze haar vader was; het laatste vermoedelijk op 

gezag van den uitgever der Mémoires. Edoch men kan het eerste zeer goed aannemen 

en toch het laatste ontkennen. Is het waar, wat de schrijver in den Algemeene Konst- 

en Lctterbode mededeelt, dat ONNO ZWIER VAN HAREN na den dood zijns broeders 

voor de opvoeding van zijn nichtje gezorgd heeft, totdat zij haar veertiende jaar bereikt had, 

dan is er niets vreemds in, dat zij van haren oom als van haren weldoener spreekt. , 

Bewijzen voor het vaderschap van ONNO ZWIER bestaan er dus niet. Alleen moet men 

eenig gewicht hechten aan de verklaring van MIRABEAUS pleegzoon, die als kind de 

moederlijke zorgen van HENRIETTE AMELIE heeft genoten. Dit getuigenis alleen 

zoude zelfs als beslissend kunnen aangemerkt worden, als er niets was wat voor 

WILLEMS vaderschap pleitte. 
Verscheidene omstandigheden zijn er echter, die het waarschijnlijk maken, dat 

WILLEM VAN HAREN haar vader geweest is. 

Vooreerst hetgeen HALBERTSMA en VAN BEYMA ons mededeelen. In het boven- 

aangehaalde werkje Het geslacht der Van Haren's leest men het volgende: "Wijlen de 

,,weledele heer KOERT LAMBERTUS VAN BEYMA heeft mij verhaald, dat hij tijdens zijn 

,;verblijf te Parijs bij den beroemden MIRABEAU aan tafel zittende, zeer verwonderd was 

,,dat mevrouw MIRABEAU hem zoo nauwkeurig naar eene menigte Friesche familien 

"vroeg. Bij nadere kennismaking bleek zij ene dochter van WILLEM VAN HAREN 

,,te zijn" (blz. 202). De zelfde K. L. VAN BEYMA schreef den 12den November 

uit St. Omer een brief aan zijnen vader met het volgende postscriptum: "De vrouw 

"van MIRIBEAU, die ik gesproken heb en te Parijs in 1788 meermalen ontmoet, was eene 

"vrouw de la main gauche, zooals ik naderhand gehoord heb, zij heeft mij gezegd, de 

"dogter van WILLEM VAN HAREN te weesen, en in de kuiperij van het Bild is mij ook 

,,voorgekomen dat er eene dogter van WILLEM VAN HAREN te Parijs was, welke 

"de eenigst overgeblevene der kinderen was." Deze eigenhandige verklaring van 

VAN BEYMA komt dus de mededeeling van HALBERTSMA bevestigen. Jhr. C. A. 

VAN SYPESTEYN, door wiens welwillendheid ik met dit schrijven heb kennis gemaakt, 
heeft mij tevens een brief vertoond van den thans overleden MR. D. VEEGENS van den 

volgenden inhoud: "Ik hel nog altijd tot het gevoelen over, dat NEHRA eene dochter 

"van WILLEM, niet van ONNO ZWIER VAN HAREN was. Ik heb daarvoor ook nog dezen 

,,grond, aan onzen vriend VAN SYPESTEYN misschien ontsnapt. In de voorrede der uitgave 

,,van de gedichten der VAN HARENS door JERONIMO DE VRIES, gedagteekend I December 

6) De Heer VAN SYPESTEYN wijst er blz. igi, noot, van zijn aangehaalde werkje op, dat WILL EM reeds den4den 
Juli 1768 als Ambassadeur te Brussel was overleden, en dat MIRABEAU volgens zijne mededeelingen in 1776 den vader van 
Mad. DE NEHRA in Holland ontmoette, zoodat deze blijkbaar ON;o ZWIER VAN HAREN was. - Wordt dit laatste inder- 
daad ergens uitdrukkelijk door MIRABEAU verklaard? 
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. ' 
,,1823, vindt men op bladz. 34: "Voor eenige jaren sprak ik nog in een liefdadig gesticht 

,,,,alhier eene dochter van hem [W. VAN HAREN], die aldaar, onder eenen omgezetten 
,,,,naam, verblijf had. Weinig mogt ik van haar vernemen; dit heb ik onthouden, dat 

,,,,haar Vader bij zijnen Grootvader was opgebragt, in zijne jeugd reeds doorslaande blijken 

,,,,gaf van zeer zeldzame vermogens, met VOLTAIRE en andere Fransche geleerden eene 

,,,,doorloopende briefwisseling hield, zeer welsprekend was, en zoo moedig, dat hij bij het 

,,,,breken van een rib groote onverschrokkendheid aan den dag legde." Al deze trekken 

.,slaan meer op WILLEM dan op ONNO ZWIER VAN HAREN. WILLEM werd, als oudste 

,,oudste zoon en erfgenaam in het Grietmanschap, meer bepaald bij zijn grootvader en 

,,naamgenoot opgevoed. 7) WILLEM stond met VOLTAIRE in briefwisseling. Van ONNO 

,,ZWIER blijkt mij dit niet. De laatste was s8 jaren oud (1771) toen hij voor 't eerst als 

,,dichter optrad. Van WILLEM vind ik bij HALBERTSMA vermeld, dat hij in 't laatst van 

,,1767 of bij den aanvang van 1768 een zwaren val deed, waarvan hij ter nauwernood 

,,opkwam (201). Dit doet aan het breken van den rib denken.'' , 
Nog meer gewicht hecht ik aan het volgende. 

' 

Zooals men weet, woonde ONNO ZwIl;R VAN HAREN 's zomers te Leeuwarden 

en 's winters te Wolvega; dit was ook het geval in 1765, ons als het geboortejaar 
van HENRIETTE AMELIE opgegeven. Ware deze dus eene dochter van den dichter der 

Geuzen, dan zoude zij waarschijnlijk in Friesland geboren zijn. WILLEM daarentegen 
sleet de laatste jaren zijns levens te Brussel; daar was het, dat hij in 1759 een 

tweede huwelijk aanging, en dat hij in 1768 overleed. 

Nu heb ik in de Registers van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam 

het volgende opgeteekend gevonden: "Den twintigsten Juni 1800 achttien ten twaalf 
. 

,,ure, op den middag, is ingeschreven, het Afsterven van HENRIETTE AMELIA DE HAREN 

"NERHA, overleden den negentienden dezer ten drie ure des namiddags oud vier en 

,,vijftig jaren, wonende Deutzenhofje No. 110 Kanton 3, en aldaar overleden, Geboren te 

,,Brussel, ongehuwd, verder niets bekend." Brussel moet dus de geboorteplaats van 

deze als eerzame hofjesjuffer gestorven telg der VAN HARENS geweest zijn, en deze 

omstandigheid versterkt ons vermoeden, dat HALBERTSMA's meening juist is. 

Ongelukkig echter is hare doopakte niet in de parochiale registers te Brussel te 

vinden. Ik heb deze van 1750 tot 1770 doen nazien, doch bericht ontvangen, dat 

' 
7) VAN VLOTEN schrijft evenwel (Leven en Werken van W. en O. Z. van Haren, Deventer 1874, blz. I.) "Zijne 

[WILLEMS] moeder, AMELIA HENRIETTA WILHELMINA Du TouR, ruimde een jaar later het slot voor den nieuwen 
grietman, haar choonvader WILLEM, die zich, in 't belang van zijn oudsten kleinzoon, die betrekking had laten opdragen, 

. en er nu met hem en zijn broeder verbleef," 
8) De tijdsopgave is minder juist, zie VAN VLOTEN, Leven en Werken van W. en O. Z. van Haren, Deventer 

1874, blz. 198: "In February 1767 brak hij, bij een val op zijn kamer, zijn dijbeen [dus geen rib], maar kwam daarvan 
na langdurige krankte weder op. Een jaar later werd zijn herstel door een huiselijk feest, de vertooning door zijne kinderen 
van een klein tooneelstukjen nla piete filiale", gevierd," De juiste datum blijkt uit een "Relation de l'accident arrive Di- 
manche dernier IS Fevrier 1767 a Son Excellence Mr. le Baron de Haren", waarin gewaagd wordt van WILLEMS groote 
onverschrokkenheid en voor het overige de mededeeling van VAN VLOTEN wordt bevestigd. 

9) In de ?YIEmoires wordt als datum van haar overlijden 24 Juni 1818 opgegeven. 
' 
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,,HENDRIKA AMELIA" VAN HAREN, noch onder den naam VAN HAREN, noch onder dien 

van NATALIS (WILLEMS tweede vrouw, die men voor hare moeder houdt) voorkomt 

HENRIETTE AMELIE moet dus of elders (wellicht in eene der voorsteden van Brussel, 
die afzonderlijke gemeenten uitmaken) geboren zijn, of eene andere vrouw dan 

NATALIS tot moeder gehad hebben. Dit laatste nu is niet waarschijnlijk. Is HENRIETTE 

AMELIE werkelijk, zooals MIRABEAUS pleegzoon ons mededeelt, in y65 geboren, en geene 
dochter van NATALIS, met wie WILLEM VAN HAREN in 1759 hertrouwd was, dan moet 

zij in overspel verwekt zijn, en ik kan niet onderstellen, dat VAN HAREN zijn tweede 

huwelijk, hetwelk reeds zoo veel ergernis gegeven had, nog door echtbreuk zoude bezoedeld 

hebben. Maar dan schiet er, tenzij men haar voor 1759 late geboren worden, niets an- 

ders over, dan in haar eene wettige dochter uit VAN HARENS tweeden echt te zien. 

VAN VLOTEN evenwel meent, dat DE NEHRA eene der twee onechte dochters geweest is, 
door VAN HAREN reeds voor zijn tweede en gedurende zijn eerste huwelijk (dus in over- 

spel) bij NATALIS verwekt. "Van hare beide onechte kinderen" - schrijft deze 

"geleerde 11) -, "heb ik de eene in de bekende Made DE NfRAH meenen te vinden, en 

"ben sedert in die meening versterkt, al laat men deze gewoonlijk eerst in 1765 geboren 

,,worden. Vooreerst toch was toen de dichter reeds met haar moeder gehuwd, en is er 

"van onechte kinderen uit hem geen sprake meer; voorts blijkt van zijn echte dochter 

"AMELIA (geb. 1762), dat deze in 1786 voor een Brusselsch notaris eene acte passeerde, 

"als erfgename van haar in 1782 te Brussel overleden broeder, en dat zij niet - gelijk 

,,reeds geschied is - met de vriendin van MIRABEAU verward mag worden. Beide onechte 

,,dochters uit NATALIS worden daarentegen, onder den toenaam van CERCY, als mede- 

,,speelsters in de piEtE filiale genoemd, de jongste, oud dertien jaar, met den doopnaam 

,,HENRIETTE, de oudste, oud negentien, alleen bij haar toenaam vermeld. Deze HENRIETTE 

"is dan ongetwijfeld de HENRIETTE AMELIE DE NERAH (gelijk zij zich met omzetting van 

,,haar vaders geslachtsnaam schreef), doch werd niet in 1 ?65, maar (daar zij in 1768 12) 

,,13 jaar oud was) in 1755 reeds geboren. Zij was dus ook niet 18 of 19, maar 28 of 

,,29 jaar oud, toen zij met MIRABEAU bekend raakte, en geheel haar wijze van zijn en 

,,doen, in dien tijd, duidt dan ook veelmeer zulk een leeftijd, dan een tien jaar jongeren aan." 

Tegen VAN VLOTENS bewering, dat deze dochter van VAN HAREN reeds in 17$ $ 

geboren zoude zijn, bestaat echter een bezwaar. Op het Deutzenhofje te Amsterdam berust 

een lijst van diegenen, die in dat hofje gewoond hebben, opgemaakt uit bescheiden, die 

niet meer aanwezig zijn. Hierin vinden wij opgeteekend, dat HENRIETTE AMELIE DE 

HAREN NERAH (die niemand anders kan zijn dan de vriendin van MIRABEAU) den 7 den 

io) Een woord van dank aan het Gemeentebestuur van Brussel voor de dienstvaardigheid, mij in dezen betoond. 
11) Leven en Werken van YV. en O. Z. van Hczren, bIz. 202. Elders (blz. 527) wordt van een drietal, nog elders 

(blz. 193) van twee of drie kinderen gesproken. 
12) Er staat 1758, doch dit is eene drukfout, zie boven noot 8. 
13) VAN SYPESTEYN t. a. p. blz. 216 noot: "Zij (Mme DE NEHRA) was nog geruimen tijd als gouvernante bij ver- 

"schillende famili?n werkzaam, en overleed te Amsterdam den 24sten Juni 1818. HALBERTSMA t. a. p. bl. 202, zegt dat 
nzij aldaar "in een hofje" woonde, waardoor men volgens mededeeling van tijdgenooten, het Deutz-hofje heeft te verstaan.'' 
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Juni 1804 in het Hofje gekomen is, en wel op den leeftijd van 40 jaren; zooals wij gezien 

hebben, werd, toen zij 14 jaren later stierf, 54 jaar dan ook als haar ouderdom opgegeven; 
ware VAN VLOTENS meening juist, dan hadde zij, toen ze in het Deutzenhotje haar intrek 

nam, bijna den vijftigjarigen ouderdom moeten bereikt hebben. 

Op deze gronden hel ik over tot het gevoelen, dat HENRIETTE AMELIE DE NEHRA 

de wettige dochter van WILLEM VAN HAREN is geweest. Ik erken echter, dat het dan 

moeielijk is, eene reden voor hare naamsverandering te vinden. Wij hebben intusschen 

gezien, dat zij in het sterfteregister te Amsterdam als DE HAREN NERHA werd inge- 
schreven. Onder dien dubbelen naam was zij dus in het Deutzenhofje bekend, een van 

welks Regenten Mr. ANDRIES ADOLPH DEUTZ VAN ASSENDELFT als haar erfgenaam optrad. 
' 

Heeft zij misschien den naam haars vaders alleen verborgen gehouden, zoolang zij met 

MIRABEAU in onecht leefde? Opmer kelijk is het dat zij in het testament van MIRABEAU 

voorkomt als Madame DE HAREN DE NEHRA. 

'S-GRAVENHAGE, Sept. 1884. 
" 

,,De onvergetelijke Mr. JACOB VAN herinnerde zich onder mcer anderen haar nog te hebben ontmoet. - In 1806 
""was zij reeds in dat hofje. Zij schreef toen; ,,]e sui a Amsterdam dans une retraite ou je passe une vie assez douce 
,,,,mais j'ai été mieux accoutum4e, et jc voudrais bien retrouver des amis qui m'entendissent. Je ne regrette pas Paris et 
,,,,ses seductions: mais je serais bien heureuse si je pouvais transporter ma petite maison dans quelque village de France 
";,et passer ma vie avec mes amis d'Auteuil et de la Grange."" . 


